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Врз основа на член 86 став 3 и 4 од Законот за општата управна
постапка („Службен весник на РМ”, бр. 38/05, 110/08, 118/08, 51/11) се врши
објава во Службен гласник на Општина Аеродром на следното:
ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ
број УП 23-228 од 23.02.2015 година по барање на ВРМ доо Скопје, од
бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15/3/17, од Скопје, за градење на семејна
куќа од Втора категорија,на ул. Новопроектирана бб во општина АЕРОДРОМ,
КП бр. 1734/107, КО Кисела Вода 2, во м.в.нас. Лисиче Урбан Блок I, Г.П. 2.16,
Скопје.
Горенаведеното Одобрение бeше објавено во дневен весник во текот
на два последователни дена. За завршување на постапката потребно е по
објавување на известувањата во дневен весник истото да се објави во
Службен гласник на Општина Аеродром.
Врз основа на законски пропишаната постапка:
СЕ ИЗВЕСТУВААТ
Се известуваат непосредните соседи на КП бр. 1734/107, КО Кисела
Вода 2, во м.в.нас. Лисиче Урбан Блок I, Г.П. 2.16, во Скопје, односно
сопствениците на катастарски парцели, објекти, друг недвижен имот или
инфраструктурни водови во м.в. нас. Лисиче Урбан Блок I, (нас. Лисиче) дека
на ден 23.02.2015 година, издадено е Одобрение за градење број УП 23-228
по барање на ВРМ ДОО Скопје, од Скопје, за градење на семејна куќа од Втора
категорија,на ул. Новопроектирана бб во Општина АЕРОДРОМ, КП бр. 1734/107,
КО Кисела Вода 2, во м.в.нас. Лисиче Урбан Блок I, Г.П. 2.16, Скопје. Согласно
позитивните законски и подзаконски прописи, заинтересираните странки може
да извршат увид во управната постапка во соба број 11 во одделението за
урбанизам и подготовка на урбанистички планови при Општина Аеродром.
Согласно
позитивните
законски
и
подзаконски
прописи,
заинтересираните странки може да извршат увид во управната постапка во
соба број 11 во одделението за урбанизам и подготовка на урбанистички
планови при Општина Аеродром.
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СОДРЖИНА

1. Објава на одобрение за градење од Сектор за комунални работи,
урбанизам и заштита на животната средина на Општина Аеродром број
УП 23-228 од 23.02.2015 година ___________________________________1
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